Persbericht
Avondexpeditie 18 mei: Overbruggen, kunstroute Dordtse
brugwachtershuisjes
Op vrijdagavond 18 mei 2018 organiseert Stichting Brugwachtershuisjes in Dordrecht een
avondexpeditie van Overbruggen, kunstroute Dordtse brugwachtershuisjes. Met nieuwe
kunstwerken voor de brugwachtershuisjes van de Prins Hendrikbrug, Riedijksbrug en Boombrug.
Gerben Baaij, directeur Dordrecht Marketing, verricht de opening bij de Riedijksbrug. (Plastic) soup
en brugwachtersbitter maken de avond compleet.
Over Overbruggen, kunstroute Dordtse brugwachtershuisjes
Overbruggen, kunstroute Dordtse brugwachtershuisjes, is een kunstproject voor twee jaar met zes
brugwachtershuisjes in Dordrecht in samenwerking met zes lokale kunstenaars. Het gaat om de huisjes van
de Draaibrug, Prins Hendrikbrug, Boombrug (2x), Riedijksbrug en Engelenburgerbrug. Het project is een
initiatief van Stichting Brugwachtershuisjes in samenwerking met de gemeente Dordrecht. Met dit project
ontstaat meer leefbaarheid voor de binnenstad van Dordrecht. Eenzame brugwachtershuisjes krijgen een
tweede leven door lokale kunstenaars er een podium te geven.
Over 'Brugwachter Teus'
Als je er niet op let rij je zijn brugwachtershuisje op de Prins Hendrikbrug zo voorbij. “Klein”, vindt iedereen.
Het is inderdaad niet groot, eerder bescheiden maar ach, wat heb je als man-alleen nou helemaal nodig?
Niet veel toch? Een dak boven je hoofd en ’s avonds een warme prak. Zijn naam: Teus, brugwachter in hart
en nieren. Hij woont hier al sinds 1978. Teus gelooft niet in camera’s en bediening op afstand: “Welnee! je
moet er met je neus boven opzitten.” Teus geeft ons van april 2018 t/m maart 2018 een kijkje in zijn
brugwachtersleven. Voorbijgangers die iets aan hem kwijt willen, kunnen dat doen door middel van een
briefje in de brievenbus of via de facebookpagina Brugwachter Teus.
Over 'PS8 Blub' van Jolande Vermeulen & Donie Dubbeldam
Voor hun werk laten Jolande Vermeulen en Donie Dubbeldam zich inspireren door de omgeving. Voor de
Riedijksbrug is het een ‘BLUB’ (organische vorm) geworden van door hen bewerkt plastic afval. Het is
voorzien van lichteffecten waardoor het een organisme lijkt dat reageert op zijn omgeving, signalen uitzendt
en hypnotiseert. Het gebruik van afvalplastic op deze plek is illustratief, omdat er veel van aanspoelt in de
Riedijkshaven. Tevens drijft het de stad uit, richting zee en oceanen. Met medewerking van Henk Bakx voor
de techniek. PS staat voor “plastic soup”.
Over Wachtend op Vroeger van Wouter Sieuwerts
Vanuit zijn glazen huisje bekijkt de brugwachter de wereld om hem heen. Terwijl de schepen over de rivier
voorbijtrekken en de auto's en fietsers over de brug denderen staat in het huisje de tijd een beetje stil. De
video-installatie 'Wachtend op Vroeger' van Wouter Sieuwerts toont in het brugwachtershuisje van de
Boombrug dit voorbijtrekken in projecties. Door gebruik te maken van oude archiefbeelden (foto/video) en
deze in een animatie te vermengen met fictieve brugwachters en real time video opnames van de omgeving
en de rivier ontstaat opnieuw de verbinding tussen wal en water in het brugwachtershuisje.

De kunstroute loopt van december 2017 t/m november 2019. In zomer 2018 verwacht Stichting
Brugwachtershuisjes het laatste kunstwerk in het huisje van de Engelenburgerbrug te openen en is de route
daarmee compleet. Het project is mogelijk dankzij inzet en bijdragen van gemeente Dordrecht, Erfgoedlijn
Waterdriehoek van Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam (Sponsorbijdrage Dordrecht & Water) en
Prins Bernard Cultuurfonds. De Stichting Brugwachtershuisjes zet zich in voor tijdelijke en permanente
herbestemming van brugwachtershuisjes in heel Nederland. Meer info op:
http://brugwachtershuisjes.nl/overbruggen-dordrecht/
------------------------------------------------------------------

Informatie voor de redactie
Foto's: Lotti Hesper, Heidi & Sandra van der Woude, Christine Slurink
Voor meer informatie en hoge resolutie foto's: projectleider Lotti Hesper, 06-4421 5656,
lotti@brugwachtershuisjes.nl
–-------------------------------Programma 18 mei 2018
20.30 uur: Prins Hendrikbrug, meet & greet Brugwachter Teus met glaasje brugwachtersbitter
21.30 uur: Riedijksbrug, kunstwerk ’PS8’ van Donie Dubbeldam & Jolande Vermeulen met (plastic) soup,
opening door Gerben Baaij, directeur Dordrecht Marketing
22.00 uur: Boombrug, kunstwerk ’Wachtend op Vroeger’ van Wouter Sieuwerts met glaasje Juno jenever
22.30 uur: Borrel bij oud schipperscafé De Vrijheid, Noordendijk 12
Kom met de fiets!
----------------Over Stichting Brugwachtershuisjes
Stichting Brugwachtershuisjes heeft als doel om leegstaande brugwachtershuisjes een nieuwe bestemming
te geven. Brugwachtershuisjes zijn vaak zorgvuldig ontworpen huisjes op markante plekken in een stedelijke
of landelijke omgeving. De stichting heeft de overtuiging dat een positieve beleving van deze huisjes het
beste gewaarborgd wordt door deze een nieuwe functie te geven. Stichting Brugwachtershuisjes initieert en
stimuleert dit hergebruik met een kenniscentrum, projecten en beheer. Denk aan expertmeetings,
onderzoeksopdrachten, adviesdiensten, culturele programma's, herbestemmingsprojecten en het verbinden
van eigenaren en gebruikers. Veel potentiële gebruikers melden zich bij Stichting Brugwachtershuisjes.
Meer info: www.brugwachtershuisjes.nl & info@brugwachtershuisjes.nl
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